OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
NADZORNI ODBOR

dir. tel.: (04) 5809 818

Št. dok.: 032-0014/2014-156
Datum: 27.07.2018
ZAPISNIK

41. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 26.07.2018 ob 17.00 uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni člani : Robert Plavčak, Jože Lavtižar, Marija Zupančič Falak, Lorna Resman, Špela
Vovk Erzar
V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi
člani, zato je bila seja sklepčna.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 40. seje NO
2. Obravnava ugovora in poročila o opravljenem nadzoru investicije Vodohran Podkoren
3. Predlog programa dela in finančni plan za leto 2019
4. Načrt izvedbe nadzora po sklepu
5. Razno
Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 40. seje
Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in na
zapisnik 40. seje NO z dne 12.07.2018 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje
naslednji
SKLEP št. 128:
Potrdi se zapisnik 40. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 12.07.2018.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2. Obravnava ugovora in poročila o opravljenem nadzoru investicije Vodohran
Podkoren
Predsednik je članom predstavil odzivno poročilo nadzorovane osebe, ki se je nanašalo na
osnutek poročila o nadzoru investicije Vodohran Podkoren. V razpravi so se člani opredelili do
T (04) 5809 800, F (04) 5809 824, obcina.kranjska-gora.si, obcina@kranjska-gora.si

posameznih odgovor in dejstev, se v večini strinjali s podanimi odgovori in so jih upoštevali
pri končnem poročilu. Po končani razpravi so člani sprejeli naslednji
SKLEP št. 129:
Sprejme se poročilo o nadzoru investicije Vodohran Podkoren.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3. Predlog programa dela in finančni plan za leto 2019
Člani so obravnavali predlog programa dela in finančni plan za leto 2019, ki ga je na poziv
Občine Kranjska Gora za pripravo predloga proračuna Občine za leto 2019, pripravil
predsednik NO. Po kratki razpravi, so člani sprejeli naslednji
SKLEP št. 130:
Program dela in finančni plan dela NO za leto 2019 se potrdi.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Načrt izvedbe nadzora po sklepu
Predsednik je članom predstavil načrt izvedbe nadzora po izdanem sklepu. Po kratki razpravi
so sprejeli naslednji
SKLEP št. 131:
Potrdi se načrt izvedbe nadzora nad investicijo objekta KS Podkoren.
Glasovanje:

Prisotni 5
Za
5
Proti
0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5. Razno
Člani so se dogovorili, da bodo naslednjo sejo NO imeli predvidoma 23.8.2018 ob 17.00 uri.
Na seji bodo obravnavali osnutek poročila o nadzoru investicije objekta KS Podkoren.

Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.

Tajnica NO
Lijana Ramuš

